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wiJ buurten
Via het project ‘WiJ Buurten’,  
geïnitieerd door de gemeente Noorden-
veld, werd in 2020 aan inwoners van 
Roden gevraagd wat zij nodig hebben 
aan voorzieningen om met plezier in 
hun buurt te (blijven) wonen. Het doel is 
voorzieningen te creëren en op te zet-
ten, het liefst in samenwerking met de 
buurtbewoners.
Op witte fietsen, in onze witte bus, met 
onze witte WiN-jassen aan, trok het 
WiJ Buurten-team er op uit in Roden. 
Huis-aan-huis enquêtes, Fleurop  
Meeting Points, gesprekken met  
instanties/verenigingen/organisaties, 
ondernemers, buurtverenigingen, 
wijkbelangenverenigingen en vertegen-
woordigers van de gemeente droegen 
bij aan het ophalen van informatie. 
Vanuit de gedane inventarisaties in de 
wijken Bomenbuurt, Mensingeveld, Bits-
eveld, Roderveld, Vijfde Verloting  
en De Hofsteden is gebleken dat: 
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Creatief jongerenwerk
Denise de Vette is jongerenwerker bij 
WiN. “Coronatijd stelt niet alleen een-
ieder zijn geduld op de proef, maar 
ook je creativiteit. Zo ook voor ons als 
jongerenwerkers. Samen met de jeugd 
hebben we een andere manier moeten 
verzinnen om in dit jaar toch wat moois 
op poten te kunnen zetten en zichtbaar 
te blijven. Eén daarvan was een on-
line dansworkshop. Samen met onze 
mascotte Winnie, een dansdocent en 
twee jongeren hebben wij de jeugd aan 
het dansen gekregen. Via Facebook zijn 
wij live gegaan. We hebben de jeugd 
een hart onder de riem gestoken, laten 
weten dat we voor ze klaar staan en ze 
gemotiveerd om met ons in contact te 
komen.” 
Er werden ook andere activiteiten online 
aangeboden. Zoals een online muziek-
bingo waarbij er via Microsoft Teams 
met jongeren werd gespeeld, gelachen, 
gedanst en gezongen is en dat alle-
maal vanuit de eigen woonkamer. Ook 
werd het initiatief ‘Voor en met Elkaar’ 
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Activiteitenladder
WiN brengt twee keer per jaar 
een activiteitenladder uit. De 
activiteiten hebben vooral tot 
doel kinderen en jongeren 
kennis te laten met een breed 
palet aan sport- en beweeg-
mogelijkheden. Ondanks coro-
na kon een aantal activiteiten 
toch doorgaan. Zo was er de 
finale Noordenvelds Stoepran-
den bij Museum Kinderwereld 
in Roden en Beweegspelen in 
dorpshuis De Schans in Een.  
Ook vonden enkele vakantie-
activiteiten doorgang. 
Wouter Meertens, sportcoach 
bij WiN: “Er deed een vaste 
kern van jongeren aan mee 
die financieel niet veel te 
besteden heeft en zich ook 
wat eenzaam voelde in deze 
periode. Jongeren deelden 
elkaars telefoonnummers uit 
om contacten te onderhouden. 
Vanuit deze jongerengroep is 
ook een ‘crew’ ontstaan die 
enkele keren heeft meege-
holpen aan de organisatie en 
uitvoering van activiteiten.” 
Zo vond er een Bootcamp 
plaats in Roderesch waar 
twintig jongeren aan deel-
namen. Jongeren werden 
betrokken bij de organisatie en 
hielden onder andere deelne-
merslijsten bij. De Bootcamp 
bestond uit een pittige en uit-
dagende stormbaan nabij het 
buitencomplex De Zwerfsteen. 
De activiteit maakte onderdeel 
uit van het Summertourpro-
gramma van WiN. 
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goedemorgendienst
WiN biedt diensten aan waarmee een-
zame mensen wat aanspraak kunnen 
krijgen. Het Kletskwartiertje, Beeldbel-
len en de Goedemorgendienst zijn daar 
voorbeelden van. Mascha Mulder en 
Rianne Lukkes zijn de drijvende krach-
ten achter de Goedemorgendienst die 
in 2020 is gestart. “Elke ochtend bellen 
we de personen op. Afhankelijk van de 
behoefte hebben we een kort of iets 
langer gesprek. De mensen die wij bel-
len zijn alleen en hebben geen familie 
of vrienden in de buurt. Ook krijgen zij 
nauwelijks of geen bezoek. We hebben 
gemerkt dat een aantal inwoners deze 
Goedemorgendienst erg prettig vindt. 
Zo laten ze de buitenwereld even weten 
dat ze weer meedoen aan de dag.”

vertrouwen
De contacten met de gemeente 
zijn goed te noemen. Er is 
vertrouwen in onze organisatie 
en dat is een prima basis voor 
onze werkzaamheden. We wil-
len ook in de toekomst con-
structief meewerken om goed 
welzijnswerk in de gemeente 
Noordenveld neer te zetten.
Welzijn in Noordenveld is een 
brede organisatie die buurt- en 
opbouwwerk, vrijwilligerswerk, 
sport- en cultuurcoaches, 
mantelzorgondersteuning, 
jongerenwerk en algemeen 
maatschappelijk werk in haar 
pakket heeft. Lokale teams 
werken vanuit De Brinkhof in 
Norg, dorpshuis De Essen in 
Peize en de Scheepstraschool 
in Roden. Bij WiN werkten in 
2020 vierentwintig medewer-
kers. Door een wisseling in de 
directie werd er afscheid geno-
men van Elisa Ligt als directeur 
en werd zij opgevolgd door 
Arthur Hilberdink. 
In deze coronatijd was het 
werk anders van opzet. Bij-
eenkomsten, activiteiten in 
dorpshuizen, ontmoetingen 
en afspraken met deelnemers 
en netwerkpartners stonden 
deels stil of verliepen anders. 
Wij organiseerden onze activi-
teiten anders. Het contact met 
de mensen en de buurt moest 
op een geheel andere manier 
geregeld worden. Terugkijkend 
kunnen we concluderen dat 
WiN hier redelijk in geslaagd is. 
Dat is mooi.
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thuis-doe-pakketten
In 2020 zijn de sport- en cul-
tuurcoaches van WiN begonnen 
met het samenstellen van Thuis-
Doe-Pakketten, met sportieve en 
culturele activiteiten voor basis-
schoolkinderen die gemakkelijk 
thuis uit te voeren zijn. 
Cultuurcoach Jisca van Son: “De 
opdrachten liepen erg uiteen: van 
workout-oefeningen die je thuis 
kan doen met je ouders tot een 
stoepkrijtchallenge en een stand-
beeldenwedstrijd. In het voorjaar 
van 2020 hebben we vier pakket-
ten uitgebracht in samenwerking 
met lokale sportieve en culturele 
aanbieders. In december hebben-
we een speciale kersteditie van 
het Thuis-Doe-Pakket uitgebracht. 
Op alle pakketten kwamen leuke 
reacties, kinderen zijn actief bezig 
geweest met de opdrachten.”
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kerstballen voor 
ouderen
Door de corona-maatregelen konden 
bewoners van zorginstellingen geen 
bezoekers meer ontvangen en lag 
eenzaamheid op de loer. WiN wilde 
de bewoners laten weten dat aan 
hen werd gedacht en bedacht een 
kerstballenactie. De cultuurcoach 
van WiN nam hierin het initiatief. 
Leerlingen uit groep 1 en 2 van 
verschillende basisscholen uit de ge-
meente versierden kerstballen, die 
vervolgens werden aangeboden. Zo 
kreeg iedere bewoner van De Hullen 
(Roden), De Hoprank (Peize), Het 
Gastenhuis (Roden), Ouderenop-
vang (Roden), De Wiekslag (Norg) 
en De Noorderkroon (Roden) een 
eigen, persoonlijke kerstbal om zijn 
of haar woonkamer mee op te vro-
lijken. Er kwamen veel enthousiaste 
en positieve reacties van de bewo-
ners, het personeel, basisscholen en 
anderen. Een geslaagde actie dus.  

welzijn in noordenveld 
Inwonersplein 
Schoolstraat 50 
9301 KC Roden 
050 317 65 00  
service@stwin.nl 
www.stwin.nl

 er behoefte is aan activiteiten die 
regelmatig plaatsvinden
 contact en ontmoeting tussen buurt-
bewoners belangrijk wordt gevonden
 dit ontmoeten en contact hebben 
voor alle leeftijdsgroepen gewenst is
 bewoners zich willen inzetten als 
vrijwilliger in de buurt
 
Vanwege de corona-pandemie moest 
het projectteam vaak de werkwijze  
herzien. Dit leidde echter wel tot  
meerdere plannen-van-aanpak en  
analyses. Het daadwerkelijk vorm-
geven aan de voorzieningen bleek 
moeizaam tot stand te komen. 
De gemeente heeft WiN gevraagd 
zich binnen het WiJ Buurten-project 
te richten op kwetsbare ouderen. Het 
projectteam van Wij Buurten zal het 
komend jaar op verschillende locaties 
voorzieningen opzetten die voorzien in 
de behoefte. 

Basketbalclinic in samenwerking met Flying Red en Donar. Deze activiteit werd aangeboden 
via de halfjaarlijkse Noordenveldse Activiteitenladder van WiN.

gelanceerd waarbij jongeren werden 
opgeroepen om een idee te beden-
ken waarin ze iets konden betekenen 
voor een ander. Jongerenwerker Albi-
nota Alilaj zegt hierover: “Wij financie-
ren het idee volledig en daar hebben 
een aantal jongeren al acties in on-
dernomen. Zo zijn er kerstpakketten 
samengesteld en gegeven aan het 
zorgpersoneel in verzorgingscentrum 
De Hullen in Roden. Verder zijn er 
Nieuwjaarspakketten samengesteld 
voor gezinnen die het emotioneel en 
financieel moeilijk hebben gehad.”

Het WiJ Buurten-team van WiN. 
Foto: De Krant

Dansworkshop via het Facebookkanaal van 
WiN. Foto: De Krant

Mascha Mulder en Rianne Lukkes 
zijn de drijvende krachten achter De 
Goedemorgendienst. Foto: De Krant

Knutselen aan de keukentafel.

Kinderen geven de door hun gemaakte 
kerstballen aan een bewoner van een 
zorginstelling. Foto: De Krant Vo
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Vanzelfsprekend werd ook de inzet van 
de vrijwilligers in grote mate beïnvloed 
door alle maatregelen rondom het 
bestrijden van het Corona-virus. Tijdens 
de eerste Lockdown in maart 2020 
werden alle vrijwilligers gebeld over de 
maatregelen en over de mate waarop 
ze zich nog wel of niet konden of wilden 
inzetten. Verder werd er een nieuws-
brief uitgegeven.  
Marjan Aapkes is Coördinator Vrijwil-
ligerswerk bij WiN. “Om wel te blijven 
voorzien in de deskundigheidsbevorde-
ring van vrijwilligers werden drie we-
binars georganiseerd, met als thema’s 
‘De AVG’, ‘De Gemeentelijke Vrijwil-
ligersverzekering’ en ‘Dementie’. De 
eerste twee voor alle vrijwilligers in de 
gemeente Noordenveld, de laatste voor 
de vrijwilligers van WiN die bij hun inzet 
te maken kunnen krijgen met mensen 
met beginnende dementie. Er werd 
medewerking verleend door medewer-
kers van het NOV, Univé en Icare. De 
deelnemers reageerden enthousiast op 
deze manier van werken.” 
Er werden in 2020 ook nieuwe vrijwil-
ligers verwelkomd. Na een algemene 
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samenwerking 
versterkt mantelzorg
In 2020 was er een goede sa-
menwerking tussen de gemeente, 
Contactpunt Mantelzorg en WiN. 
De betrokken organisaties trok-
ken gezamenlijk op in een aantal 
activiteiten met als doel: jong en 
oud verbinden.   
“Het is een manier om alle man-
telzorgers te bereiken. Het gaat 
ook om bewustwording en daarom 
is blijvende aandacht belangrijk. 
Samenwerking versterkt onze 
mogelijkheden om meer mantel-
zorger te bereiken,” aldus Hennie 
Lutjes, voorzitter van het Contact-
punt Mantelzorg van WiN.  

J o n g e r e n w e r k

moJ
In 2020 ging het project MOJ 
van start. MOJ staat voor Ma-
tjes Ondersteuning Jongeren.  
De onderwerpen waar jonge-
ren zich mee melden zijn heel 
breed en divers. Hoe onder-
houd ik vriendschappen? Hoe 
zorg ik voor een balans tussen 
school en vrije tijd? Hoe krijg 
ik mijn praktische zaken op 
orde? Het zijn zomaar enkele 
onderwerpen die aanbod kun-
nen komen in de gesprekken 
met maatjes.  
Er meldden zich steeds vaker 
vrijwilligers en jeugdigen aan 
voor dit initiatief.  

b u u r t w e r k

go!noordenveld  
op bezoek
WiN organiseerde in 2020 
Go!Noordenveld online. Sociaal 
werker Jaïr Tanasale was samen 
met twee vrijwilligers begeleider van 
de tien deelnemers aan dit online-
programma. Deelnemers kwamen 
uit Syrië, Afghanistan en Iran. De 
deelnemers kwamen in contact met 
allerlei verschillende organisaties 
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goodiebag voor jonge 
mantelzorgers
In de landelijke Week van de Jonge 
Mantelzorger van 5 t/m 11 oktober 2020 
konden jonge mantelzorgers zich opge-
ven (of door een ander worden opge-
geven) bij WiN voor een Goodiebag vol 
leuke verrassingen.  
Jisca van Son is sociaal werker en con-
tactpersoon voor jonge mantelzorgers 
bij WiN. “Het uitpakken van zo’n Goo-
diebag moest voelen alsof je een kerst-
pakket uitpakt, steeds opnieuw verrast 
worden door wat erin zat. Het was een 
geslaagde actie waar veel positieve 
reacties op zijn gekomen. Elke nieuwe 
jonge mantelzorger die sindsdien in 
beeld kwam kreeg ook een Goodiebag 
als welkomstpakket.” 
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de brinkhof en 
win slaan handen 
ineen
“Dit is echt een win-win situ-
atie,” schetste bedrijfsleider 
Albert Douwsma van De Brink-
hof de ontstane situatie waarin 
WiN de voormalige bibliotheek 
als uitvalsbasis gaat gebruiken 
voor hun activiteiten en kan-
toorfunctie. In 2020 ging zo een 
lang gekoesterde wens van 
WiN in vervulling. “WiN is op 
deze manier beter bereikbaar 
voor inwoners, deelnemers 
aan activiteiten en vrijwilligers. 
De Brinkhof is een uitstekende 
locatie en het is mooi dat we als 
WiN en Brinkhof samen kunnen 
optrekken. Laten we dat koes-
teren,” liet Jan Zomermaand 
namens het WiN team in Norg 
tevreden weten.   
Groepsactiviteiten lagen in dit 
coronajaar zo goed als stil, 
maar er zijn plannen uitgezet 
voor -als het weer kan- een 
chillhoek voor de jeugd en 
kleine en grotere activiteiten. 
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bord verbroedert
In 2020 werd voor de ingang van de 
Scheepstraschool in Roden een bord 
onthuld waarop alle deelnemende orga-
nisaties die verbonden zijn aan Trefpunt 
Scheepstra worden genoemd.  
Jaïr Tanasale is sociaal werker in 
Roden. “Het gaat om alle gezamen-
lijke gebruikers en organisaties die de 
Scheepstraschool tot een bruisend ge-
heel willen maken. Van WiN tot schaak-
club, van Scheepstrakabinet tot Treftuin. 
Het bord verbroedert want het geeft ook 
weer dat we gezamenlijk verantwoorde-
lijk zijn voor het organiseren van mooie 
en goede activiteiten in dit ontmoetings-
gebouw.” Het bord werd ontworpen door 
vrijwilliger Douwe Buiter. 

Marjan Aapkes van WiN verrast 
in coronastijl vrijwilliger Gerard 
Borren met een presentje.

Van links naar rechts: Hennie Verbeek- 
De Jong (sociaal werker WiN), Hennie 
Lutjes (vooorzitter contactpunt  
mantelzorg WiN) en Kirsten Ypema 
(wethouder gemeente Noordenveld). 
Foto: De Krant.
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lekkere koek bakken
In november was het weer zo ver, 
de jaarlijkse landelijke Week van de 
Mantelzorg. Een week waarin we 
mensen verrassen die zorgen voor 
een ander. Helaas dit jaar vanwege 
corona minder fysiek maar meer 
online en de buurt in. 
Sociaal werker Hennie Verbeek-De 
Jong kijkt terug op een een geslaag-
de week. “We zijn gestart met een 
rozenactie waarbij thuiszorgprofes-
sionals namens WiN een roos gaven 
aan de mantelzorgers als blijk van 
waardering voor alle zorgen. Ook 
konden mantelzorgers zich aanmel-
den voor een workshop Mindfulness. 
Mantelzorgers leerden hier wat ze 
zelf konden doen om gezond te 
blijven en de situatie vol te houden. 
Vrijdag 13 november eindigden we 
de week met een bakworkshop. In 
samenwerking met Margo en René 
van Buiters Bakboerderij vond er 
een online bakworkshop plaats. 
Jong en oud kon zich hiervoor 

De onthulling van het deelnemersbord bij 
Trefpunt Scheepstra. Foto: De Krant.

Sociaal werkers Bob Hulshof en  
Femma Bezu en maatschappelijk 
werker Jan Zomermaand in de 
nieuwe WiN-ruimte. Foto: De Krant.
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balkon workout
Omdat groepsactiviteiten veelal niet 
door konden gaan in 2020 koos WiN 
voor alternatieven. Zo verzorgde 
sportcoach Marten Vogt een ‘balkon 
workout’ voor onder andere bewo-
ners van Cosis aan het Zuivelplein 
in Peize. “Het leuke was dat ook 
medewerkers en senioren in aan-
grenzende woningen gewoon mee 
zijn gaan doen. Gewoon van achter 
hun raam of op het balkon. Vanaf de 
parkeerplaats heb ik deze workout 
gegeven met de muziek op de ach-
tergrond. Ook in coronatijd hebben 
we activiteiten ontwikkeld waar je 
vitaal bij blijft.” 

Een ‘balkon workout’ in  Peize door  
WiN-sportcoach Marten Vogt.

en voorzieningen in de gemeente. 
Zo gingen ze onder andere langs bij 
de bibliotheek, het gemeentehuis, 
de politie, kwamen in gesprek met 
de sportcoaches, de kerk, bekeken 
de milieustraat, het repaircafé en 
kregen uitleg over de brandweer. 
Go!Noordenveld wil op deze manier 
nieuwkomers laten kennismaken 
met de gemeente Noordenveld. 
WiN heeft hiervan de organisatie in 
handen. 

Het zijn rare tijden. Iedereen heeft ermee te maken, maar op 
jou als mantelzorger wordt zo mogelijk een nóg groter beroep 
gedaan. Voorzieningen zijn gesloten en we mogen onze naasten 
niet bezoeken.  
 
De mantelzorgbijeenkomsten gaan ook niet door, maar we zijn je 
niet vergeten! Via deze kaart willen wij je laten weten dat we aan 
je denken. 

Heb je behoefte aan een luisterend oor of een praatje, bel 
gerust met WiN telefoonnummer 050 - 317 65 00, bereikbaar op 
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur.

Houd moed!

Met vriendelijke groet,
mede namens Contactpunt Mantelzorg, 
het team van WiN

aanmelden en de ingrediënten werden 
bij hun thuisbezorgd. Daardoor hadden 
we een contactmoment en hoorden we 
meteen hoe het met de mantelzorger 
ging. De enthousiaste reacties stroom-
den tijdens de bakworkshop al binnen.” 

Deze bakworkshop-deelnemer is trots op 
haar koekjes.

v r i J w i l l i g e r s

vrijwilligerswerk in tijden van Corona
intake werden ze ingezet bij één van de 
diensten van WiN en betrokken bij pro-
jecten en activiteiten. Een aantal werd 
doorverwezen naar een maatschappe-
lijke organisatie binnen de gemeente.  
Ook in 2020 werd goed gebruik ge-
maakt van de diensten van WiN. De 
vrijwilligers van de vrijwillige hulp-
dienst legden weer veel huisbezoek-
jes af, bezorgden boodschappen en 
losten vervoersproblemen op. De 
tuindienst ging van start. Een zestal 
vrijwilligers met groene vingers werd 
ingezet voor uiteenlopende tuinklussen 
in de gemeente. De klussendienst 
en Computerhulpdienst hebben heel 
wat klussen bij inwoners thuis naar 
tevredenheid uitgevoerd. Aan het eind 
van het jaar werden alle vrijwilligers dan 
ook terecht verrast met een presentje 
en een cadeaubon. “Hoe, dat werd nog 
een hele puzzel,” vertelt Froukje Tem-
ming, Coördinator Vrijwilligerswerk. 
“We belden aan bij nietsvermoedende 
vrijwilligers. Via een visnetje werd het 
presentje uitgedeeld.”  
“Mooi en bedankt,” sprak Gerard Bor-
ren, vrijwilliger van de Klussendienst.  


